
 

ZAPISNIK 28. KORESPONDENČNE SEJE SVETA ZAVODA ZPTM 

 

Datum in čas seje:  

ponedeljek, 26. 9. 2022, od 14. ure - torek, 27. 9. 2022, do 15. ure.  

 

Sodelovalo je vseh pet (5) članov sveta Zavoda: Dražen Levojević, Alja Kovačič, Martina 

Zlobko, Branka Stergar in Jure Krošl.  

 

Seja je potekala dopisno.  

 

28. korespondenčna seja sveta Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM) je 

bila sklicana v skladu s 14. členom Poslovnika o delu sveta Zavoda za podjetništvo, turizem in 

mladino Brežice z dne 6.4.2018. Seja je potekala od ponedeljka, 26. 9. 2022, od 14. ure do 

torka, 27.9.2022, do 15. ure. O datumu seje sveta, dnevnem redu in načinu glasovanja je bilo 

s strani zavoda opravljeno posvetovanje s predsednikom sveta zavoda. Člani sveta zavoda so 

gradivo prejeli po elektronski pošti na naslove, ki so jih sporočili ob imenovanju. 

 

S sklicem 28. korespondenčne seje sveta zavoda je bil predlagan dnevni red:  

 

1) Soglasje delodajalca za dopolnilno delo na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru       
(priloga); 

2) Določitev besedila pogodbe o zaposlitvi z direktorico zavoda (priloga). 
 

Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo.  

 

K točki 1) dnevnega reda 28. korespondenčne seje sveta Zavoda za podjetništvo, turizem in 

mladino Brežice z dne 27. 9. 2022 

 

Soglasje delodajalca za dopolnilno delo na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru 

 

Sklep: 

Na podlagi vloge Katje ČANŽAR z dne 16.9.2022 svet zavoda daje soglasje delodajalca 
za dopolnilno delo Katje ČANŽAR na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru za 
študijsko leto 2022/2023 za krajši delovni čas od polnega, in sicer za 8 ur na teden za 
vzgojno-izobraževalna dela. 
 

ZA: 5 

PROTI: 0 

VZDRŽAN: 0 

  

Sklep 1 je sprejet.  

 

K točki 2) dnevnega reda 28. korespondenčne seje sveta Zavoda za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice z dne 27.9.2022 
 
Določitev besedila pogodbe o zaposlitvi za direktorico zavoda 
 
 



Sklep: 
Svet zavoda določi besedilo pogodbe o zaposlitvi z direktorico zavoda. Svet zavoda 
pooblasti predsednika sveta zavoda za podpis pogodbe o zaposlitvi z direktorico 
zavoda. 
 
ZA: 5 

PROTI: 0 

VZDRŽAN: 0 

 

Sklep 2 je sprejet.  

 

                                                                                 Dražen LEVOJEVIĆ         

                                                             PREDSEDNIK SVETA ZAVODA 

 

 


